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مخالفت ریاض با پیشنویس قطعنام ه روسیه

کشــورهای متخاصــم بــه ســرکردگی عربســتان با
نادیده گرفتن درخواست صلیب سرخ جهانی مبنی بر توقف
حمالت به منظور کمک به آســیب دیــدگان ؛ باردیگر
با بمباران شــهر صنعا به حمالت خــود به مردم یمن
ادامه دادند.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،ســاکنان
صنعا از بمباران این شهر توسط جنگنده های عربستان
و همپیمانانش در شــامگاه شنبه و ســحرگاه یکشنبه
خبــر دادند.این حمالت در حالــی وارد یازدهمین روز
می شــود که روســیه و صلیب ســرخ جهانی خواهان
برقــراری آتــش بس بیســت و چهــار ســاعته برای
کمک رســانی به غیرنظامیان یمنی شــده اند.سازمان
صلیب سرخ در روزهای گذشته مکررا اعالم کرده است که
عربستان مانع ارسال محموله کمک های فوری پزشکی
و گروه امدادرسانان برای یاری رساندن به قربانیان این
تجاوز نظامی می شود.گفتنی است ،روسیه پیشنویس
قطعنامهای را در ســازمان ملل برای برقراری آتشبس
انســانی در یمن که در معرض حمالت ائتالف عربی به
رهبری عربســتان قرار دارد ،ارائه کرد.به گزارش ایسنا
به نقل از شــبکه خبری اســکای نیوز ،مسکو خواهان
نشست فوری شــورای امنیت برای گفتگو در خصوص
این پیشنویس جهت برقراری آتشبس انسانی در یمن
شــد.در این پیشنویس توقف تمامــی حمالت هوایی
جهت فراهمســازی شــرایط برای خارج کــردن اتباع
خارجی از یمن خواســته شــده اما مهلت زمانی برای
آتشبس انسانی تعیین نشده است.معاون سفیر روسیه
در سازمان ملل نیز اعالم کرد که با برقراری آتشبس در
یمن اتباع خارجی میتوانند با امنیت کامل از این کشور
خارج شــوند.در همین راســتا عبداهلل المعلمی ،سفیر
عربســتان در سازمان ملل اعالم کرد :وجود پیشنویس
قطعنامه روســیه در خصوص یمن هیــچ لزومی ندارد
و کشــورهای عربی خود پیشنویــس قطعنامهای را در
خصوص حل مشــکالت انسانی و سیاسی درباره بحران
یمــن ارائه کردهاند.وی تاکید کرد :پیشنویس قطعنامه
کشورهای عربی از مشکالت انسانی و همچنین مسائل
سیاسی صحبت میکند و در این پیشنویس طرفهایی
که روند سیاسی در یمن را به چالش میکشند محکوم
شده و از آنها خواسته میشود تا به روند سیاسی کشور
بازگردند.المعلمی ادعا کرد :اقدام نظامی مسالهای برای
تحقق اقدامات سیاســی است و ما هیچگونه راهکاری را
که تمامــی یمنیها با آن توافق نکرده باشــند بر یمن
تحمیل نمیکنیم.وی خاطرنشــان کرد :اگر حوثیها از
صنعا و دیگر شــهرها عقبنشــینی کنند ،در آن زمان
ما میتوانیم مذاکرات را آغــاز کنیم.المعلمی افزود :ما
هیچ مانعی برای برگزاری مذاکرات مشــروط با جنبش
انصاراهلل را نمیبینیم .در همین حال ،سخنگوی رسمی
جنبش انصار اهلل یمن اعالم کرد کســانیکه سعی دارند

رد کرد .ســافرونکوف انتقال مقادیری تجهیزات نظامی
توسط هواپیماهای روســی به یمن را ادعای بی اساس
خواند.معاون نماینده دائمی روســیه در ســازمان ملل
طی گفتگو با خبرنگاران خاطرنشــان کرد :روســیه با
هواپیماهایی که برای تخلیه شــهروندان خود و تعدادی
از کشورهای همسود از یمن بکار گرفته شد ،تجهیزات
نظامی به این کشور ارسال نکرده است.وی افزود :روسیه
هیچگونه تجهیزات نظامی یا تسلیحات به یمن تحویل
نداده است.روســیه در دو روز آینده با چهار هواپیمای
مســافربری بیش از  500تبعه این کشور و شهروندان
کشورهای همسود را از یمن تخلیه کرد.

هشدار مستشاران مصری به السیسی
درباره پیامدهای مداخله نظامی در یمن

بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت تجاوز نظامی آلسعود به یمن
نمایندگان مجلس شــورای اســامی در بیانیهای تجاوز نظامی آلسعود به یمن را
محکوم کردند.به گزارش تسنیم ،متن این بیانیه بدین شرح است:
حمله ناجوانمردانه عربســتان به مردم یمن اقدام تجاوزکارانه آشــکار به یک ملت
و کشــور مســتقل است.عربستان ســعودی با حمله به یمن و کشتار مردم بیگناه
کشور همسایه خود ثابت کرد که بهخالف ادعای مسلمانی و خادم حرمین خواندن
خود ،مسلمانکشــی میکند و بهجای آنکه عامل وحدت و عزت مســلمانان باشد
در خدمت دشــمنان اسالم قرار گرفته است.رژیم آلسعود باید بداند آتش افروخته
شــده دامن خودش را خواهد گرفت و شکست ســنگین را بر جهان اسالم تحمیل
خواهد کرد.تشکیل ائتالف ساختگی نیز مشکالت جهان اسالم و منطقه را پیچیدهتر
دربــاره وضعیت تنگه باب المندب ایجاد ترس و نگرانی
کنند ،هدفشــان کمک به تجاوزات سعودی -آمریکایی
علیه یمن اســت.به گزارش تســنیم به نقل از شــبکه
خبری المنار ،محمد عبد السالم طی اظهاراتی گفت که
هر کس درباره وضعیت تنگه باب المندب ترس و نگرانی
ایجاد می کند ،هدفش وادار کردن مصر به مشارکت در
ریخته شدن به ناحق خون یمنی هاست.
وی در عین حال از کشورهای مختلف به دلیل مخالفت
با این تجاوزات قدردانی کرد.

مشارکت نیروهای ویژه سعودی
در حمله به یمن

ت نیروهای ویژه
یک مشاور عربستان ســعودی از دخال 

میز خبر

رهبر اپوزیسیون بنگالدش به قید وثیقه آزاد است

نخســتوزیر سابق و یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون بنگالدش دیروز
(یکشنبه) برای پاسخگویی به دو پرونده فساد در دادگاه حاضر شد .وی
به قید وثیقه آزاد است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،با حضور خالده
ضیاء ،نخســتوزیر سابق و یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون بنگالدش
ش و بیثباتیها در این
در دادگاه ویژه ضد فســاد انتظار میرود که تن 
کشور جنوب آسیا کاهش یابد.خالده ضیاء در میان تدابیر شدید امنیتی
وارد دادگاه ضد فســاد در داکا ،پایتخت بنگالدش شــد .حدود یکماه
پیش حکم بازداشت وی از سوی این دادگاه صادر شده بود و بر اساس
اظهارات این رهبر اپوزیسیون بنگالدش ،وی درخواست وثیقه کرد که
مورد پذیرش واقع شد.حزب ناسیونالیست بنگالدش به رهبری خالده
ضیاء در سال جاری میالدی اعتراضات خود را گسترش داد و هدف آنها
مجبور کردن شیخه حسینه ،نخستوزیر بنگالدش به استعفا و برگزاری
انتخاباتی جدید زیر نظر دولت موقت است .در جریان انتخابات پارلمانی
سال  2014این حزب در رایگیری شرکت نکرد و دولت منتخب را به
تقلب متهم کرد.وکیل خالده ضیاء در جمع خبرنگاران گفت که موکلش
به دالیل امنیتی و پزشکی نمیتوانسته در جلسات پیشین دادگاه حاضر
شود .جلسه بعدی دادگاه به پنجم ماه مه ( 16اردیبهشت) موکول شد.
رهبر ســابق  69ساله بنگالدش از پنجم ژانویه امسال اجازه شرکت در
راهپیماییهای گسترده را نداشت و در دفترش در داکا مستقر بود .پنجم
ژانویه سالروز انتخابات جنجالی بنگالدش محسوب میشود.نخستوزیر
پیشــین بنگالدش در زمان خروج از دادگاه مورد اســتقبال جمعی از
حامیانش که پرچمهای حزب ناسیونالیست را به همراه داشتند ،روبرو
شــد .اینکه دادگاه با صدور قرار وثیقه برای وی موافقت کرد ،میتواند
نشانهای مبنی بر کاهش تنشها باشد .بیش از  120تن کشته و صدها
تن دیگر در جریان خشونتهای سیاسی این کشور که هدفش سرنگونی
دولت حسینه بود ،کشته شدهاند .حامیان خالده ضیاء با مسدود کردن
جادههــا و اعتصابها تالش میکردند تــا روند فعالیتهای دولت را با
اخــال مواجه کنند .خالده ضیاء به اختــاس  650هزار دالری در دو
پرونده فســاد متهم شد که مربوط به آخرین دوران نخستوزیری وی
بین ســالهای  2001تا  2006اســت .وی و رهبــران حزبش تمامی
اتهامات را رد کرده و انگیزه آن را سیاسی توصیف میکنند.

خشم رئیسجمهوری کنیا از کشتار الشباب؛
تالفی میکنیم!

در پی حادثه حمله خونین الشباب و کشتار دانشجویان کنیایی ،رئیس
جمهوری این کشور متعهد شــد تا با "شدیدترین" روش این اقدام را
تالفی کند و از جامعه مسلمانان کشورش خواست تا برای جلوگیری از
افراطیگری کمک کنند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،دو
روز پس از آنکه شبه نظامیان تروریست سومالی دانشجویان غیرمسلمان
را به صف بســته و پس از به ریشخند گرفتن ،آنها را قتل عام کردند،
اوهورو کنیاتا ،رئیس جمهوری کنیا هشــدار داد که این شبه نظامیان
مسلح را به خاطر "کشــتار احمقانه" به پای میز محاکمه میکشاند.
پنج شنبه هفته گذشته دانشگاه گارسیا در شرق کنیا حدود یک روز به
اشغال شبه نظامیان درآمد و آنها جان  148تن از جمله  142دانشجو،
سه افسر پلیس و سه سرباز را گرفتند .این قتل عام از زمان بمبگذاری
ســال  1998در سفارت آمریکا در نایروبی خونینترین حمله در کنیا
محسوب میشــود .رئیس جمهوری کنیا از دیروز (یکشنبه) سه روز
عزای عمومی اعالم کرده و گفته است که این کشتار باید سبب اتحاد
و نه تفرقه در کشــور شود.وی گفت که عامالن این حمله "شدیدا" در

این کشــور در عملیات نظامی علیــه حوثیها در یمن
خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این مشاور ارشد
دولت عربســتان با اعالم اینکه نیروهای ویژه دریایی و
ارتش عربستان عملیات ویژهای را در یمن انجام دادهاند،
نگفت که آیا نیروی زمینی به یمن اعزام میشود یا خیر.
وی ادامه داد :نیروهای ویژه عربستان تجهیزات ارتباطی
و تســلیحات به حامیان عبدربه منصــور هادی ،رئیس
جمهوری ســابق یمن میدهند .ایــن نیروها همچنین
بــه هماهنگی و رهبری ایــن حامیان بــرای مقابله با
حوثیها میپردازند.این مشــاور گفت :نیروهای ویژه و
ارتش عربســتان در عملیات علیه یگانهای حوثیها در
تنگــه باب المندب که اکثر کشــتیهای تجاری دنیا از
آن عبور میکنند ،شرکت دارند .نیروهای ویژه عربستان

جامعه کنیا جای گرفتهاند و از مسلمانان کنیا خواست تا برای جلوگیری
از افراطگرایی کمک کنند.ســخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری کنیا
پس از آن انجام شــد که وزارت کشــور کنیا از بازداشت پنج مظنون
حمله مذکور که قصد فرار به ســومالی را داشتند ،خبر داد.چهار تن از
مظنونان اصلیت کنیایی داشــتند و مظنون پنجم اهل تانزانیا بود.مغز
متفکر مظنون موسوم به "محمد محمود" یک معلم سابق در مدرسهای
واقع در گارسیا بود که هم اکنون فراری است .دولت کنیا برای بازداشت
وی جایزه  215هزار دالری تعیین کرده است.

کشته شدن رئیس دفتر نخست وزیر مالزی
در سقوط هلی کوپتر

مقامات مالزی اعالم کردند ،رئیس دفتر نخســت وزیر این کشــور و
ســفیر ســابق مالزی در آمریکا که یکی از اعضای ارشد حزب حاکم
نیز محســوب میشــد ،در میان شش فرد کشته شــده در سقوط
هلی کوپتر در نزدیکی کواالالمپور بودند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
شــاهدان گفتند ،این هلی کوپتر پیش از سقوط در شهر سمینه در
نزدیکی کواالالمپور در آسمان منفجر شده است.دفتر نخست وزیری
مالــزی گفت ،این هلی کوپتر حامل مهمانهایی بود که از مراســم
عروسی دختر نجیب رزاق ،نخست وزیر مالزی بازمیگشتند.مقامات
مالــزی همچنین تاییــد کردند ،الیاس ،رئیس دفتــر نجیب رزاق و
جمال الدین جرجیس ،ســفیر سابق این کشــور در آمریکا در میان
کشته شــدگان این سانحه ســقوط هلیکوپتر بودند.نجیب رزاق با
اندوهی بسیار در کنفرانسی خبری گفت :محققان برای کشف دلیل
ســقوط این هلی کوپتر از هیچ کاری مضایقــه نخواهند کرد .ما در
این رویداد غم انگیز دو شــخصیت را که مشارکت بسیاری با دولت،
حزب حاکم و کشور داشتند ،از دست دادیم.وی افزود :جمال الدین
جرجیس نقش مهم و چشــمگیری را در ایجاد روابط نزدیک میان
مالزی و آمریــکا ایفا کرده بود .جمال الدین یکی از مقامات ارشــد
"ســازمان ملی متحد ماالی" به رهبری نجیب رزاق نیز بود؛ حزبی
که رهبری ائتالف حاکم را از زمان اســتقالل مالزی در سال 1957
میالدی به عهده دارد.

بازداشت بیش از  50معترض چینی

خواهد کرد.حمایت آمریکا و رژیمصهیونیســتی و برخــی از متحدان آنها از تجاوز
آشــکار عربستان به یک ملت و کشور مســتقل بر خالف مقررات بینالمللی بوده و
بار دیگر سیاســت مزدورانه آمریکا و متحدانش را آشــکار ساخت و سکوت مجامع
و ســازمانهای بینالمللی نیز سرنوشت مشــابه دارد.ما نمایندگان مجلس شورای
اســامی جمهوری اســامی ایران از قیام مردمی مردم یمــن حمایت میکنیم و
دخالت بیگانگان بهویژه حمله نظامی عربســتان سعودی به یمن را بهشدت محکوم
مینماییم و آن را نمونه آشــکار دخالت در تعیین سرنوشــت مردم یمن میدانیم و
اطمینان داریم ملت غیرتمند و مســلمان یمن با همه توان خود در برابر متجاوزان
خواهند ایستاد و یمن را به گورستان متجاوزین تبدیل خواهند کرد.

پلیــس چین اعالم کرد ،ماموران پلیس در پکن و گوانگدونگ بیش از
 50تن را پس از برگزاری دو اعتراض مجزا بازداشــت و یا به بیمارستان
منتقل کرد.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،پس از آنکه
معترضان در اعتراض به مســائل مربوط به زمین و مســکن با زور وارد
یکی از ایســتگاههای قطار تندرو شــدند ،پلیس گوانگدونگ  22تن را
بازداشت کرد.پلیس پکن در بیانیهای گفت ،در رویدادی مجزا ماموران
پلیــس پایتخت بیش از  30تــن را پس از آنکــه در جریان اعتراضی
"خوابیده" نســبت به یک مرکــز خرید در نزدیکی مرکز پکن ســم
آفت کش مصرف کردند ،به بیمارستان منتقل کرد.در این بیانیه آمده است،
معترضان رانندگان تاکسی از استان شمالی "هیلونگ جیانگ" بودند.در
این راستا معترضان در گوانگدونگ به خاطر جلب توجه مقامات ارشد
دولت به مســائل مربوط به زمین ،پول ،آبیاری زمینهای کشاورزی و
مسکن به ایستگاه قطار تندرو هجوم بردند.معترضان به سرعت توسط
پلیس متفرق شــده و  22تن به خاطر مسدود کردن قطار و آسیب به
اموال عمومی و خصوصی بازداشت شدند.در گذشته نیز رویدادهای مشابهی
در چین رخ داده که در آن معترضان ســم آفت کش یا کود شیمیایی در
مأل عام مصرف میکردند به این امید که توجه همگان را به یک شکایت و یا
بیعدالتی جلب کنند.هر ساله حدود  90هزار اعتراض در چین رخ میدهد
که دالیل آن فساد ،آلودگی هوا ،زمین خواری و دیگر بیعدالتیها است.

جزیرهای را که حوثیها در آن هستند محاصره کرده و
عملیــات نظامی برای منهدم و نابود کردن تمام مواضع
حوثیهــا ادامه دارد.ســفیر ریاض در آمریــکا نیز روز
پنجشنبه به نقش این نیروهای ویژه اشاره کرد و گفت:
ما در یمن نیروی زمینی نداریم .مســاله اعزام نیروهای
زمینــی به یمن بر روی میز اســت امــا تصویب آن به
شرایط و ضرورت بستگی دارد.

روسیه ادعای ارسال تجهیزات نظامی
به یمن را رد کرد

'والدیمیر ســافرونکوف' معاون نماینده دائم روسیه در
ســازمان ملل ادعای مطرح شده علیه این کشور مبنی
بر تحویــل تجهیزات نظامــی به جنبش انصــاراهلل را

مستشــاران نظامی و نشریات مصری به السیسی درباره
پیامدهای مداخله نظامی در یمن هشدار دادند و تاکید
کردند که این اقدام جان هزاران نظامی و سرباز مصری را
با خطر حتمی مرگ روبه رو میکند.به گزارش تسنیم به
نقل از پایگاه خبری عربی  ،21ژنرال عبدالفتاح السیسی
رئیس جمهوری مصر تلویحا از تصمیم خود برای اعزام
نیروی نظامی مصر برای مشارکت در جنگ قریب الوقوع
زمینی دریمن خبر داده اســت ،این در حالی است که
مستشــاران نظامــی و کارشناســان مصــری وی را از
گام نهادن در این راه و عملی کردن این تصمیم به شدت
برحذر داشــته اند.مشــاوران نظامی مصری به سیسی
گفته اند در صورت ورود به جنگ زمینی در یمن اشتباه
جمال عبدالناصر رئیس جمهوری اســبق مصر را تکرار
خواهد کرد که در دهه شصت مرتکب چنین اشتباهی
شده بود.سیسی در این باره گفته است :مصر نمی تواند
از برادران عرب منطقه خلیج فارس چشم پوشی کند از
این رو به هر وسیله ممکن در صورت نیاز از آنها حمایت
الزم را به عمل خواهد آورد.وی در این باره گفته است :
بــرای تامیــن امنیت گــذرگاه آبی بــاب المندب از
همه چیز مایه می گذارد و این گذرگاه امنیت ملی مصر
را تشــکیل می دهد و ارتش مصر در برابر هر تهدیدی
که این گــذرگاه را تهدید کند خواهد ایســتاد .وی در
سخنانی بعد از جلسه شورای عالی نیروهای مسلح مصر
که دیــروز ایراد کرد  ،گفت :از ملــت مصر می خواهم
تا اطمینان داشــته باشــد که ما برای هــر قطره خون
مصری نگران هستیم اما اکنون ما امتی در معرض خطر
قرار گرفته هستیم.همزمان با این سخنان رئیس جمهوری
مصر نشریه های این کشــور ضمن اشتباه دانستن این
موضع ژنرال عبدالفتاح السیســی اعــام کردند وی در
حال مرتکب شــدن اشتباهی بزرگ اســت و به زودی
وی بــا این تصمیم هزاران نظامی و ســرباز مصری را با
خطر حتمی مرگ روبه رو میکند.

بینالملل

بی اعتنایی عربستان به درخواست های بشردوستانه
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